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 תושיגנ תרהצה
 
 

 רתא תא שיגנהל תנמ לע תובר םילעופ 360 טרופסה זכרמב ונא
 ןויוושב ךומתלו םדקל תנמ לעו תולבגומ םע םישנאל ונלש טנרטניאה
 .תולבגומ םע םישנא יפלכ תופיקשו תויוכז
 
 
 

 שיגנ רתאה תויה תודוא
 

 תמר התואב שולגל ,תולבגומ םע םדאל רשפאמה רתא וניה שיגנ רתא
 תועצמאבו תכרעמה תולוכיב שומיש ךות ,םירחא םישלוגכ האנהו תוליעי

 .תושיגנל תועייסמ תויגולונכט
 

     ועצוב רתאב תושיגנה תומאתה רתאב תושיגנה תומאתה עוציב
 :ל םאתהב
 תומאתה( תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש תונקתב 35 הנקת .1

 )2013 -ג"עשתה תורישל תושיגנ
 "טנרטניאב םינכת תושיגנל םיחנמ םיווק" -5568 י"ת ילארשיה ןקת .2

 לש םיחנמה םיווקה ךמסמל ההז הז ילארשי ןקת AA .המרל
 תומאתהו םייונישל ףופכבו  W3C תימלוע ללכה תשרה םויצרוסנוק
 .ילארשיה ןקתה ךמסמב ועצובש
 ,ןכו ,ישארה טירפתב טלוב םוקמב ןיוצ ,שיגנ הז רתא תויה םצע
 .קושב םיליבומה םינפדפדל תמאתומ רתאה תשגנה
 

 השגנה טירפת
 

 רושקה לכב קוחה תושירדל רתאה תמאתהלו ,ליעל רומאה לע ףסונב
 םישלוגה לש םתויחונל תושיגנ טירפת רתאב ןקתוה ,שיגנ ותויהל
 םע םישנאל עויס םתרטמש םיפסונ םיעצמא ללוכ הז טירפת .רתאב
 ,תוידוגינה יוניש ,סקטה לדוג יונישל םיעצמא ללוכ וניהו ,תולבגומ
 .דועו םירושיק תשגדה
 
 
 
 
 



 

 country2@hironit.co.il 03-6541434 :סקפ  03-6336000  ןויצל ןושאר 2 הטיסרבינואה בוחר,360 טרופס זכרמ
 

 
 
 
 

 
 רתאב ועצובש תויזכרמה תושיגנה תומאתה
 
 ידבכל יבטימ שומיש םירשפאמה םיידוגינ םיעבצב בצוע רתאה •

 .םיעבצ ירוויעו הייאר
 .קוחב שרדנל םאתהב תורדגומו תשגדומ רתאב תרתוכה •
 .םישגדומ רתאב םירושיקה •
 ילעב םה םא םייפרג םיטקייבואל תילאוטסקט הפולח תמייק •

 .)ALT( תועמשמ
 דוקב הביתכ .HTML5 ןיקת דוקב םיבותכ רתאב םידומעה לכ •

 םהב תועייסמ תויגולונכט לש הניקת הדובע החיטבמ ןיקת
 .תולבגומ םע םישנא םישמתשמ
 םישיגנ אל םינכתו תועב
 

 לא אציו ןנכות ,בצוע רשא ,רתאב תושיגנ תויעב תועודי אל עגרכ
 לככ ,תאז םע דחי .קוחב תומייקה תויחנהל םאתהב לעופה
 ןקתל ידכ םדקהב ךכ לע עומשל חמשנ תושיגנ תיעבב םתלקתנש
 המרב רתאה תא םיקזחתמ ונחנא .תוליעיו תוריהמב היעבה תא
 הבוטה ךרדב היעבב לפטל לכונש ידכ ,ףטוש ןפואבו רתויב הבוטה
 .תשרדנה תוריהמבו רתויב
 

 תרושקתה יכרד
 
 ראוד תועצמאב וא 03-6336000 ןופלטב ונילא תונפל ןתינ

 .talila123@walla.co.il  ינורטקלא
 

 8.5.2022 ךיראתב הנורחאל הנכדוע וז תושיגנ תרהצה


